Werkgeversaansprakelijkheid voor
bestuurders van motorrijtuigen
(WEGAM/WABM)
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
Onderneming:

Zurich Insurance plc Nederlands bijkantoor, schadeverzekeraar, vergunning:
11000386 (NL)

Product:

Werkgeversaansprakelijkheid voor bestuurders van motorrijtuigen (WEGAS)

Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat
uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?
Met deze verzekering bent je als werkgever verzekerd tegen schade die je medewerkers in de uitoefening van hun werkzaamheden voor de
werkgever en tijdens het deelnemen aan het verkeer oplopen.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De aansprakelijkheid van de werkgever voor letsel
dat werknemers oplopen in de uitoefening van
werkzaamheden of tijdens deelname aan het
verkeer. Bijbehorende zaakschade, onstaan dor
beschadiging, vernietiging, verlies of vermissing van
privé-eigendommen, waarvoor de werkgever
aansprakelijk is.

Schade onder andere ontstaan door opzet of bij
rijden zonder rijbewijs, misbruik van alcohol of drugs,
wedstrijden en onbevoegd besturen.

Extra informatie

Extra informatie
Raadpleeg voor specifieke dekkingen en alle
uitsluitingen altijd jouw polisvoorwaarden of vraag
jouw adviseur om advies.

Raadpleeg hiervoor jouw polisvoorwaarden of vraag
jouw adviseur om advies.

Zijn er dekkingsbeperkingen?
Niet nakomen zorgplicht
Ben jij als werkgever je zorgplicht zoals omschreven
in artikel 7:658 jo 7:611 Burgelijk Wetboek niet
nagekomen? En lijdt jouw werknemer daardoor
schade? Dan is dat verzekerd.
Schade aan voertuig
Cascoschade aan het voertuig van de werknemer als
de werknemer geen eigen cascoverzekering heeft.
Extra informatie
Heeft de werknemer wel zelf een allrisk-verzekering?
Dan biedt deze verzekering geen dekking.

Lopen, fietsen, OV
Schade die het gevolg is van een ongeval lopend,
met de fiets of in het openbaar vervoer, is verzekerd,
indien de werkgever aansprakelijk is.
Verzekerd bedrag
De maximale dekking is € 2.500.000,- per
gebeurtenis en € 5.000.000,- per verzekeringsjaar.

Waar ben ik gedekt?
De verzekering geldt wereldwijd.

Indien de schade elders is verzekerd of wordt
vergoed, vindt er geen uitkering onder deze
verzekering plaats. In deze gevallen wordt deze
verzekering geacht niet te bestaan.
Eigen risico
Deze verzekering heeft een franchise van € 750,- per
gebeurtenis voor personen- en/of zaakschade. Voor
een ZZP-er/freelancer geldt een franchise
€ 2.000,- per gebeurtenis voor personenschade en
€ 750,- per gebeurtenis voor zaakschade.

Wat zijn mijn verplichtingen?
Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen
en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?
De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Betalen kan via een automatische incasso, via jouw tussenpersoon
of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering loopt door totdat de werkgever of wij de verzekering
opzeggen. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?
Opzeggen kan via een brief of een e-mail bij jouw verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij ons.
Extra informatie
Raadpleeg voor de specifieke opzegtermijnen artikel 8.2.2. van de polisvoorwaarden of vraag jouw adviseur om advies.
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